บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
การวิเคราะห์ นิสติ เต็มเวลา (Full – Time Equivalent Student : FTES)
ประจําปี การศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------*ประดับเดือน ทองเชือเชิญ
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักทีรัฐกําหนด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามพระราชบัญญัติการ
จัดตังส่วนราชการทีสําคัญ พัน ธกิจ หลัก คื อ ด้ านการผลิตบัณ ฑิต ด้ านการวิจัย ด้ านการ
บริการวิชาการ และด้ านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
,
, หน้ า ) ในด้ านการผลิต บัณ ฑิ ต ที มีค ุณ ลัก ษณะที พึงประสงค์ โดยมุ่ง เน้ น การสร้ าง
บัณ ฑิ ต ให้ มี ง านทํ า และสามารถไปทํ า งานได้ ทุ ก แห่ ง ในโลก การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในระดับ
บัณฑิ ตศึก ษาจะดําเนิ นการให้ มีการสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการกับมหาวิท ยาลัยที มีชือเสีย งใน
ต่างประเทศ เพือเป็ นการพัฒนาศักยภาพ และความพร้ อมด้ านอาจารย์ของมหาวิทยาลัยควบคู่ไป
กับ มาตรฐานทางวิช าการ นอกจากนี ต้ องปรับ ตัวให้ มีพลวัต และความหลากหลายมากขึนใน
อนาคต ทังในเชิง วัตถุประสงค์ เพือพัฒนากํ าลังคนทุกระดับอย่ างต่อเนือง ทังเพื อพัฒนาทักษะ
และภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพือพัฒนาจิตสํานึก
และความยุติธรรมในฐานะมนุษย์ และพลเมืองดีของสังคมไทย และสังคมโลก มหาวิทยาลัยต้ องมี
ความหลากหลายยิงขึน ครอบคลุมทังกลุม่ เป้าหมาย ก่อนเข้ าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมาย
ในตลาดแรงงาน จะเห็ น ได้ ว่าภารกิ จ ที มี ค วามสํา คัญ ในลํ าดับ แรก ที ต้ อ งดํ าเนิ น งานอย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ซึ งจะต้ องเกิ ด จากกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ที ผ่า น
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรทีเหมาะสมของมหาวิทยาลัย ไปสู่คณะ/ภาควิชาทีถือว่าเป็ นหน่วย
สร้ างผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัย
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับคณะ/ภาควิชา และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีมีวตั ถุประสงค์การวิเคราะห์ประเมินผลไปทีกระบวนการ (Process) ในการผลิต
บัณฑิต โดยมีข้อสมมุติฐานว่าการวิเคราะห์ประเมินภาระงานทีเป็ นงานหลักของอาจารย์ประจําใน
มหาวิทยาลัย คือ ภาระงานสอนนิสิต ซึงสามารถวัดและวิเคราะห์ได้ จากข้ อมูลจํานวนหน่วยกิต
นิสิต (SCH) และจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของแต่ละคณะ/ภาควิชาและหน่วยงานทีมีการ
จัดการเรียนการสอน จํานวนนิสิตหัวจริ ง (Student by Head Count) ในทะเบียนนิสิตของแต่ละ
คณะ/ภาควิชา จึงไม่เท่ากับจํานวนนิสิตทีเรียนเต็มเวลา (Full Time Student) ของแต่ละคณะ/
*เจ้ าหน้ าทีระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข
ภาควิชา หน่วยงานทีมีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปี การศึกษา เป็ นผลให้ การวิเคราะห์ภาระ
งานการสอนนิ สิต ของคณะต่าง ๆ หน่ วยงานที มีก ารจัด การเรี ย นการสอนในระดับอุด มศึก ษา
จึงนิยมใช้ จํานวนนิสิตเต็มเวลาทีเทียบเท่า (Equivalent) แทนการใช้ จํานวนนิสิตหัวจริงตามปรากฎ
ในทะเบียนนิสิตของแต่ละคณะ (สิทธิชยั สอนสุภี และอภัยวรรณ ดําขํา, 2550) จํานวนนิสิตเต็ม
เวลานี ส่วนใหญ่มีการนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลพืนฐาน ในการจัดสรรทรัพยากรให้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทังด้ านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที ตลอดจนอุป กรณ์ก ารเรี ย นการสอน (อภิช ภา
สินสโมสร,
)
ผู้วิจัยได้ พบปั ญหาของการจัดเก็บ ข้ อมูลในหน่วยงานระดับคณะไม่ตรงกับข้ อมูลของ
ส่วนกลาง จึงได้ วิเ คราะห์จํ านวนนิ สิตเต็มเวลา และสร้ างความเข้ าใจในการใช้ ข้อมูลระหว่าง
หน่ วยงานระดับ คณะกับ ส่วนกลางให้ ต รงกัน เพื อให้ เ ป็ นข้ อมูลกลางในการใช้ ง านร่ วมกัน ทัง
มหาวิทยาลัย
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) จําแนกตามระดับการศึกษาคณะทีมีการ
จัดการเรียนการสอน และคณะทีนิสิตลงทะเบียนสังกัด
2. เพือวิเคราะห์จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) จําแนกตาม ระดับการศึกษาคณะทีมีการ
จัดการเรียนการสอน
3. เพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) กับนิสิตหัวจริง (STD)
4. เพือวิเคราะห์อตั ราส่วนจํานวนอาจารย์ประจําต่อจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของ
แต่ละคณะ/ภาควิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนภาคปกติเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
สอนต่อจํานวนอาจารย์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอบเขตของงานวิจัย
. วิเคราะห์จํานวนนิสิตทีมีสภาพการเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา
ของทุกชันปี ทีศึกษาของนิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษตังแต่ระดับปริ ญญาตรี และระดับ
บัณ ฑิ ต ศึก ษา ข้ อมูล ที ได้ จ ากฐานข้ อมูล ของงานทะเบี ย นนิ สิ ต และประมวลผล กองบริ ก าร
การศึกษา
. วิ เ คราะห์ ภาระงานการสอน ซึ งข้ อมูล ที ได้ จ ากนิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นในระบบ
ทะเบียนออนไลน์ในรายวิชาของแต่ละคณะ/ภาควิชาทีได้ มีการจัดการเรี ยนการสอนให้ กับนิสิตที
สัง กัด จํ า นวน
คณะ กับ อี ก วิ ท ยาลัย ได้ แ ก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทัน ต
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุข

ค
ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และวิทยาลัยนานาชาติ
. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลากับจํานวนนิสิตหัวจริ งของนิสิต
ทุกชันปี ทีศึกษาในปี การศึกษา
ทุกระดับการศึกษาทังนิสิตภาคปกติ และนิสิตภาคพิเศษ
. วิเคราะห์อตั ราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตเต็มเวลาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ และระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคปกติในแต่ละคณะ/ภาควิชาทีจําแนกกลุ่มสาขาวิชาตาม ISCED ตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ในปี การศึก ษา
ในภาพรวมมหาวิ ท ยาลัย นเรศวรมีนิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนทังสิน คิดเป็ นจํานวนหน่วยกิตนิสิต(SCH) ในระดับปริ ญญาตรี มีมากกว่าใน
ระดับ บัณฑิ ต ศึก ษา ถ้ าพิ จารณาหลัก สูตรจะพบว่า ระดับ ปริ ญ ญาตรี ห ลักสูต รภาคปกติจ ะมี
จํานวนหน่วยกิตนิสิต(SCH) มากทีสุด คณะทีมีจํานวนหน่วยกิตนิสิต(SCH) รวมมากทีสุดได้ แก่
คณะมนุษยศาสตร์ คณะทีสอนให้ นิสิตภายในคณะมากทีสุด ได้ แก่ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ส่วนคณะทีสอนให้ นิสิตภายในคณะน้ อยทีสุดได้ แก่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะทีสอนให้ นิสิตนอกคณะมากทีสุดได้ แก่ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะทีไม่ได้ สอนให้ นิสิต
ภายนอกคณะเลยได้ แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน
จํานวนนิสติ เต็มเวลา (FTES) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะพบว่า จํานวนนิสิตเต็ม
เวลา (FTES) ทีมีมากทีสุดได้ แก่ ระดับ ปริ ญญาตรี ห ลัก สูตรภาคปกติ ถ้ าพิ จารณาระดับกลุ่ม
สาขาวิชา จะพบว่า กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
มากทีสุด คณะทีมีจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) มากทีสุดได้ แก่ คณะมนุษยศาสตร์ ส่วนคณะทีมี
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) น้ อยทีสุดได้ แก่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตเต็มเวลา (FTES) กับนิสิตหัวจริง (STD) พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก เท่ากับ
. ซึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .

ง
อภิปรายผล
ตาราง แสดงการเปรี ยบเทียบจํานวนอาจารย์ ประจํา กับอัตราส่ วนจํานวนอาจารย์ ต่อจํานวนนิสิต
เต็มเวลา (FTES) จําแนกตามคณะทีจัดการเรี ยนการสอน ในหลักสูตรภาคปกติ

ป.ตรี

บัณฑิต

รวม

ป.ตรี

บัณฑิต

รวม

618,077

21,745

639,822

17,168.81

1,446.30

18,615.11

อาจารย์ : นิสติ เต็ม
เวลา(FTES)
อัตราที
เกณฑ์
เหมาะสม
1,437

วิทย์ -แพทย์
สาธารณสุขฯ
มนุษยศาสตร์
วิศวกรรม ฯ
เภสัชศาสตร์
สังคมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
สถาปั ตยฯ
วิทยาการฯ
เกษตรศาตร์ ฯ
ทันตแพทย ฯ

93,704
38,032
28,281
23,923
95,100
52,436
20,064
83,713
16,655
,
59,648
27,273
9,279

3,046
171
856
461
2,420
1,292
913
1,199
397

2,602.89
1,056.44
785.58
664.53
2,641.67
1,456.56
557.33
2,325.36
462.64
.
1,656.89
757.58
257.75

253.83
7.13
35.67
19.21
181.50
107.67
38.04
89.93
16.54
.
121.13
55.42
2.38

2,856.72
1,063.57
821.25
683.74
2,823.17
1,564.22
595.38
2,415.29
479.18
.
1,778.01
813.00
260.13

1 : 15
1:6
1:6
1:6
1 : 27
1 : 15
1:6
1 : 27
1:6
1:6
1 : 27
1 : 15
1:6

191
177
137
114
105
104
99
89
80

1,615
665
57

96,750
38,203
29,137
24,384
97,520
53,728
20,977
84,912
17,052
,
61,263
27,938
9,336

65
55
43

154*
106*
91*
23*
147**
99*
73*
50*
58*
*
77**
75**
64**

พยาบาล ฯ

5,350

1,569

6,919

148.61

65.38

213.99

1:6

36

40**

ศึกษาศาสตร์

15,152

5,840

20,992

420.89

365.00

785.89

1 : 27

34

98**

นิติศาสตร์

21,824

0

21,824

606.22

0.00

606.22

1 : 27

22

19*

13,811

0

13,811

383.64

0.00

383.64

1 : 27

14

24**

0

856

856

0.00

71.33

71.33

1 : 15

5

10**

คณะทีบริการ
งานสอน
รวม
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์

วิทยาลัย
นานาชาติ
พลังงาน
ทดแทน

หน่วยกิตนักศึกษา (SCH)

นิสติ เต็มเวลาสุทธิ (FTES*)

หมายเหตุ: * จํานวนอาจารย์ประจําทีมีอยู่จริงน้ อยกว่าจํานวนอาจารย์ ตามเกณฑ์
** จํานวนอาจารย์ประจําทีมีอยู่จริงมากกว่าจํานวนอาจารย์ตามเกณฑ์

จํานวน
อาจารย์
( พ.ค.
2553)
1,278*

จ
จํานวนหน่วยกิตนิสิต(SCH) จํานวนนิสิตเต็มเวลาสุทธิ(FTES*) อัตราอาจารย์ประจํา
ตามเกณฑ์ตอ่ จํานวนนิสิตเต็มเวลา(FTES) พบว่า ในปี การศึกษา
มีนิสิตลงทะเบียนเรี ยน
คิด เป็ นจํ านวนหน่ วยกิ ต นิ สิต ทังสินของหลัก สูต รภาคปกติ
,
SCH เมือนํ าผลการ
ลงทะเบียนของนิสิตมาวิเคราะห์ภาระงานสอน คิดเป็ นจํานวนนิสิตเต็มเวลาของหลักสูตรภาค
ปกติ ทังหมด , . FTES และเมือนํ าจํ านวนนิ สิต เต็มเวลา(FTES) ไปวิเ คราะห์ ห า
อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ประจําทีเหมาะสมตามเกณฑ์ทีกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับการจัดทํา
โครงการพัฒนาการศึก ษาของสถาบัน อุดมศึกษาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ระยะที (
)
พบว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ควรจะมีอตั รากําลังของอาจารย์ประจําทังหมดประมาณ , อัตรา
เพือทีจะทําให้ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็ นสถานศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพ ซึงสอดคล้ องกับ รัตนา ศรี เหรัญ
สํ า นั ก งา น คณ ะก ร รม กา ร ข้ า รา ช กา รค รู แล ะ บุ ค ลา ก รท าง ก าร ศึ ก ษ า ( ก .ค .ศ . )
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ได้ ศึก ษาผลการตรวจสอบรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุร ะหว่า ง
องค์ ป ระกอบด้ า นต่า ง ๆ กับ คุณ ภาพของสถานศึก ษา พบว่า องค์ ป ระกอบด้ า นผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา สภาพของสถานศึกษา และการบริ หารจัดการ ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา
ผ่านการจัดการเรียนการสอน ยกเว้ นองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะของครูทีนอกจากจะส่งผลต่อ
คุณภาพของสถานศึก ษาผ่านการจัด การเรี ยนการสอนแล้ ว ยังส่งผลโดยตรงต่อ คุณภาพของ
สถานศึกษาด้ วย และสามารถตอบข้ อสงสัยของสังคมภายนอกทีมีตอ่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีว่า
“อาจารย์ทํางานเต็มทีจริงหรือ” (อภิชภา สินสโมสร,
, หน้ า -5)
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) เป็ นข้ อมูลพืนฐานเบืองต้ นทีสําคัญสําหรับผู้บริ หารของ
มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาในการนําข้ อมูลไปใช้ สําหรับการตัดสินใจในเรือง การวางแผน และ
พัฒนามหาวิทยาลัยทีสอดคล้ องกับ เรื องชัย จรุงศิรวัฒน์ ได้ ศึกษาพบว่า จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) เป็ นข้ อมูลหนึงทีสําคัญของสํานักงบประมาณ ใน
การพิจารณาให้ การสนับสนุนงบประมาณทีเป็ นค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุ ตลอดจนความพยายาม
ในการทีจะให้ การอุดหนุนมหาวิทยาลัย/สถาบันในการผลิตบัณฑิต เป็ นค่าใช้ จ่ายต่อหัวนักศึกษา
(Unit Cost) เพือไปสู่การจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทัวไป (Block Grant) และการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรในด้ านการบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การ
สนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต ตลอดจนความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ
ความพึง พอใจของผู้ใ ช้ บัณ ฑิ ต (สํ านัก งานมาตรฐานและประเมิน ผลอุด มศึก ษา สํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา,
, หน้ า ) และเป็ นข้ อมูลทีใช้ ประกอบใน
การกํ าหนดกรอบอัตรากําลัง อาจารย์ใ ห้ สอดคล้ องกับภาระงานสอนทีแท้ จริ ง ตลอดจนการนํ า
ข้ อมูลทีได้ มาใช้ ประกอบการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา (งานนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ,
, หน้ า )

ฉ
เมือพิจารณาลงในรายคณะทีจัดการเรียนการสอน จะพบว่า คณะทีมีจํานวนอาจารย์
ประจํา (กองการบริหารงานบุคคล สถิติตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที
พฤษภาคม
) มากกว่าจํ านวนอาจารย์ตามเกณฑ์ที กําหนดมาตรฐานกลาง มีจํ านวน
คณะ ได้ แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม คณะวิท ยาการจัด การและสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และคณะพยาบาลศาสตร์ ตามลําดับ ส่วนคณะทีมีจํานวน
อาจารย์ประจําน้ อยกว่าจํานวนอาจารย์ตามเกณฑ์ทีกําหนดมาตรฐานกลางมีจํานวน
คณะ
ได้ แ ก่ คณะสาธารณสุข ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ คณะสัง คมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวช
ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ตามลําดับ ซึงสอดคล้ องกับ งานวิจยั สถาบัน
และสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ อธิบายถึง ความสําคัญของสัดส่วน
อาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาว่า หากสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรี ยนการสอน เนืองจากอาจารย์ มีภาระงานมากเกิ นไป แต่หาก
สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะส่งผลต่องบบุคลากรทีมีมากเกิ น
ความจํ า เป็ น ในทิ ศ ทางและโอกาสในการพัฒ นาในข้ อ เสนอแนะเร่ ง ด่ว นที ควรพัฒ นาคื อ
มหาวิทยาลัยควรกําหนดภาระงาน และเกณฑ์ที เกียวข้ องอย่างเหมาะสม ตลอดจนสัดส่วนของ
คณาจารย์ตอ่ นิสิตในบางกลุม่ สาขาวิชายังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ พบว่าบางสาขาวิชา มีอาจารย์
ส่วนใหญ่เป็ นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณและอัตรากําลังให้ เหมาะสม ซึงอาจ
เป็ นอุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอในการทีจะพัฒนาทุกกลุ่มสาขาวิชาไปพร้ อม ๆ
กัน (รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
, 2552, หน้ า )
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีทงจํ
ั านวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
และจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึงมีจํานวนภาระงานสอนของแต่
ละคณะทีแตกต่างกันออกไป บางคณะมีจํานวนภาระงานสอนน้ อย และบางคณะมีจํานวนภาระ
งานสอนมากส่วนภาควิชาที มีภาระงานสอนทีเป็ นนิ สิตเต็มเวลามากเกิ น มาตรฐานกลาง นัน
เนืองจากเป็ นภาควิชาทีต้ องสอนวิชาพืนฐานแก่ทกุ คณะ และเป็ นสาเหตุทีทําให้ ภาระงานสอนตํา
กว่าเกณฑ์มาตรฐานเนืองจากบางสาขาวิชาไม่เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไม่เป็ นทีนิยม
ของผู้เรียน มีการเปิ ดสอนในระดับปริญญาโทเพียงระดับเดียว อาจารย์ในแต่ละภาควิชาทํางาน
ด้ าน อืน ๆ อีกนอกจากงานสอน เช่นการทําวิจัย การบริ ก ารชุมชน ทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
และอาจารย์บางภาควิชาส่วนหนึงทําหน้ าทีผู้บริ หารของคณะ/สถาบัน (นงเยาว์ บัวคํา,
,
หน้ า )

ช
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลัง เพือคํานวณหาจํานวนอัตรากําลัง
อาจารย์ ป ระจํ าในคณะ/ภาควิช า/สาขาวิช าต่า ง ๆ ที มีก ารจัด การเรี ย นการสอนตามเกณฑ์
อัต ราส่วนอาจารย์ ต่อจํ านวนนิ สิต เต็มเวลาผลที ได้ จ ะเป็ นค่าตัวแปรตัวหนึ งที ใช้ ป ระกอบการ
วิเคราะห์อตั รากําลังโดยจํานวนอัตรากําลังทีวิเคราะห์ได้ จะถูกจัดสรรไปทีคณะทีรับภาระงานสอน
จํานวนภาระงานสอนเต็มเวลาของอาจารย์ (FTES) หรื อความต้ องการของตลาดแรงงาน หรื อ
เร่งรัดการผลิตเพิมในสาขาวิชานัน ๆ ตัวอย่าง โครงการผลิตแพทย์เพิมแนวใหม่เพือชาวชนบท
และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิม พ.ศ.
–
เป็ นต้ น
2. ด้ านวิเคราะห์ และการจัดการงบประมาณ ในกระบวนการวิเคราะห์เพือการ
วางแผนงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB : Strategic Performance Base
Budgeting) นอกจากการวางยุท ธศาสตร์ และการกําหนดกลยุท ธ์แล้ ว จะต้ องเชื อมโยงการ
จัดสรรงบประมาณภายในองค์กรให้ มีความสัมพันธ์กบั ผลผลิต และภาระงานของหน่วยงานอย่าง
สมดุล ในมุมมองของผู้วิจัย ขอเสนอให้ ใช้ จํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) เป็ นตัวแปรทีสําคัญใน
การจัดสรรงบประมาณในการผลิตบัณฑิตทีแต่ละคณะควรจะได้ รับเพิมเติมจากค่าใช้ จ่ายขันตําที
จําเป็ นต้ องจ่ายเป็ นค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุ โดยควรจะใช้ เฉพาะจํานวนหน่วยกิ ตนิสิต (SCH)
หลักสูตรภาคปกติเท่านัน เพราะภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เน้ นผลิตบัณฑิตหลักสูตรภาคปกติ
เป็ นสําคัญ การวิเคราะห์ในเรืองต่าง ๆ ต้ องใช้ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตรภาคปกติด้วยจึงจะสอดคล้ อง
กับการดําเนินงานในด้ านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
. ด้ านการรายงานตัวชีวัดประสิท ธิภาพการปฏิบัติ ราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา
จํานวนนิสิตเต็มเวลาถือเป็ นตัวแปรมาตรฐานทีใช้ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของคณะ
ทีมีความสมดุลและเป็ นธรรมมากทีสุดตัวหนึง เพราะเป็ นตัวแปรทีเกิดจากภาระงานการบริ การ
งานสอน ที วิเ คราะห์ มาจากภารกิ จ หลัก ในการผลิตบัณ ฑิ ต แต่การนํ าจํ านวนนิ สิต เต็มเวลา
(FTES) ไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการรายงานตัวชีวัดต่าง ๆ จะต้ องพิจารณาให้ เหมาะสมและ
ถูกต้ องตามข้ อกําหนดของแต่ละตัวชีวัด และต้ องมีการตกลงสร้ างความเข้ าใจร่วมกันในการใช้
ข้ อมูลว่าต้ องการใช้ ข้อมูล ณ เมือใด โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยต้ องยึดข้ อมูล ณ วันสุดท้ าย
ของการ ถอน-เพิ ม รายวิช าเรี ย น ตามกําหนดการของปฏิทิ นการศึกษางานทะเบี ยนนิสิตและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เพือให้ ผ้ บู ริหารมหาวิทยาลัยได้ ใช้ ข้อมูลในการตัดสินในเรือง วางแผนงบประมาณ การ
บริ ห ารอัต รากํ า ลัง การจัด การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ เพื อนํ า มหาวิท ยาลัย ไปสู่
สถาบัน การศึก ษาที มีค ุณ ภาพ การวิจัย ครังต่อไปควรใช้ ข้อมูลจํ านวนนิ สิต เต็มเวลา (FTES)
จํานวนนิสิตหัวจริง (STD) และจํานวนอาจารย์ตามเกณฑ์ ทีระบุลงถึงระดับภาควิชาต่าง ๆ ในแต่

ซ
ละคณะให้ ชดั เจน อาจลงในรายละเอียดของประเภทรายวิชาพืนฐาน รายวิชาเอก และรายวิชา
เลือกเสรี เพือเป็ นข้ อมูลทีใช้ ในการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพยิงขึน
การวิเคราะห์นิสิตเต็มเวลา (Full – Time Equivalent Student : FTES) ประจําปี การศึกษา
2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทําให้ ทราบจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม
ต่อสถานภาพศักยภาพและความพร้ อมในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังนี
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. มีคณะทีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที . มีคณะทีมีจํานวนอาจารย์ประจํามากกว่า
มีความหลากหลายตอบสนองต่อผู้เรียน
จํานวนอาจารย์ตามเกณฑ์ทีกําหนดมาตรฐาน
กลาง ส่งผลต่องบบุคลากรทีมีมากเกินความ
จําเป็ น
. มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนภาคปกติเป็ นจํานวนมาก

. มหาวิทยาลัยควรกําหนดภาระงาน และ
เกณฑ์อย่างเหมาะสมให้ กบั อาจารย์ประจํา
เนืองจากคณะทีมีนิสิตภาคปกติมากทําให้ ภาระ
งานสอนมาก และคณะทีจํานวนนิสิตภาคปกติ
น้ อยทําให้ มีภาระงานสอนน้ อย

. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมี
จํานวนนิสิต รายวิชา หลักสูตร จํานวนมาก มี
ความร่วมมืออย่างดีของอาจารย์ในการสอน
ให้ กบั คณะต่าง ๆ ทีมิใช่รายวิชาในคณะ

. สภาพการจัดการเรียนการสอน และสิง
อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการอาจ
ไม่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้ องการของนิสิต
รายวิชา หลักสูตรทีมีจํานวนมาก
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โอกาส (Opportunities)
1. มหาวิทยาลัย อนุมตั ิงบประมาณการ
พัฒนาฐานข้ อมูลกลาง เพือให้ เกิดการบูรณา
การใช้ ข้อมูลร่วมกัน และใช้ เป็ นเครืองมือใน
การบริหารจัดการ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้ อย่างรวดเร็วและเป็ นปัจจุบนั

ภาวะคุกคาม (Threats)
. เนืองจากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมี
การเก็บข้ อมูลไม่อยู่ในรูปแบบ โปรแกรม
เดียวกัน บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีความ
ชํานาญในระบบต่างกัน ทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลา
ในการกําหนดข้ อตกลงร่วมกัน และการศึกษา
ปั ญหาของระบบ การออกแบบระบบ การ
นําเข้ าข้ อมูล ตลอดจนการปรับปรุงข้ อมูลให้
เป็ นปัจจุบนั

. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ให้ สามารถผลิตบัณฑิตได้ ตรง
ตามการเปลียนแปลงของสังคมและ
ตลาดแรงงาน และเพิมอัตรากําลังในการ
จัดหาตําแหน่งอาจารย์ในสาขาวิชาทียังไม่ได้
มาตรฐานกลาง และมีการอนุมตั ิให้ บคุ ลากร
เข้ ารับการอบรม และศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
ให้ อาจารย์ทํางานวิจยั และบริการวิชาการ

. เนืองจากงบประมาณมีจํากัด การจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอในการทีจะพัฒนา
บุคลากรได้ ครบทัง กลุม่ สาขาวิชาพร้ อม ๆ
กันได้ และต้ องใช้ ระยะเวลาเพือทําความเข้ าใจ
ในการให้ อาจารย์ทําวิจยั หรือทํางานบริการ
วิชาการ

ทังนี ผู้บ ริ หารมหาวิท ยาลัย ต้ องเตรี ย มความพร้ อม ในด้ านต่างๆ ประกอบกับต้ องมี
ระบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) เพือใช้ ในการบริ หารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุน
งานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีระบบฐานข้ อมูลเชือมโยงกันสําหรับข้ อมูลทีเกียวเนืองกัน
ผู้เกียวข้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ตามความเหมาะสม มีระบบในการตรวจสอบ (Verify) เพือทํา
ให้ มันใจได้ ว่าข้ อ มูลที ได้ มาเชื อถื อได้ เ ที ยงตรง มีระบบการปรับ ปรุ ง ข้ อมูลให้ ทัน สมัย โดยมี
ผู้รับผิด ชอบความถีในการปรับปรุง เหมาะสมและทันต่อเหตุก ารณ์ ในการนําข้ อมูลไปใช้ งานมี
การบูรณาการอย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพ และการนํ าข้ อมูลไปใช้ ต้ องมีข้อตกลงร่วมกันเสมอ เพื อ
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

